
(Del crack del ’29 al Covid-19) 
Període d’entreguerres: ESTATS UNITS 
 
El període d’entreguerres és una etapa històrica que va des del final de la I 
Guerra Mundial a l’inici de la II Guerra Mundial. Una de les èpoques més 
inestables, políticament i econòmicament, ja que va estar marcada per tres fets 
històrics decisius: El Crac del 29 als EEUU, la Revolució Russa i l’ascens dels 
règims totalitaris (Feixisme). 

En aquest treball veurem com es va produir el Crac del 29 als EEUU. 

 

1. Mira el vídeo següent o llegeix les pàgines 190-193 del teu llibre 
de socials i contesta les preguntes següents: 

https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo 

1.1 Què va passar el Dijous Negre? 
1.2 Quin país es va convertir en primera potència quan va acabar la I 

Guerra Mundial? Per què? 
1.3 Què són els Feliços Anys 20? Quin etapa creus que comprèn? 
1.4 Durant els Feliços Anys 20 es va estendre el lema: Buy now, pay 

later. Perquè? 
1.5 Què suposava comprar accions a crèdit? 
1.6 Com es produeix una bombolla borsària? 
1.7 Per què esclata la bombolla? Quin dia cau la Borsa en picat? Com 

reacciona la gent davant la caiguda de la Borsa? 
1.8 Quines conseqüències té el Dijous Negre? 
1.9 Com s’anomena la dècada posterior al Dijous Negre? 
1.10 Quin president dels EEUU proposa un pla d’ajuts per sortir de la 

crisi econòmica? Com es diu aquest pla d’ajuts? 

 

2. Els EEUU i posteriorment tots els països europeus van sofrir una altra 
crisi econòmica l’any 2008 degut a una bombolla immobiliària. Cerca 
informació a internet i explica en què consisteix aquesta bombolla i 
indica un factor que hagués pogut evitar aquesta crisi. 

 

3. COVID19. Alguns experts ja parlen d’una possible CRISI del 2020? 
Busca a internet alguna notícia del diari que parli d’aquesta possible crisi. 
Adjunta la notícia al treball i explica quines raons, segons els 
experts, poden provocar aquesta nova crisi. 


